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Приложение № 1 

 

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

 

Наименование на обществената поръчка: "Периодична доставка на хигиенни и други 

материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет  - София от                

IV-то тримесечие на 2019-2021 година по 9  обособени позиции ” 

 

Възложител: Медицински Университет/ МУ/- София-Ректорат 

 

Източник на финансиране: Медицински университет – София, съответно Ректорат и 

структурните му звена. 

Процедурата има за цел сключване на договори с изпълнители на обособените позиции от 

обществена поръчка с предмет: "Периодична доставка на хигиенни и други материали за 

нуждите на Ректората и звената на Медицински университет  - София от IV-то тримесечие на 

2019-2021 година по 9  обособени позиции“, както следва: 

 
- Обособена позиция №1. Почистващи продукти;  
- Обособена позиция №2. Тоалетна хартия, носни кърпички и хартиени кърпи за 

изтриване на ръце и салфетки за маса;   
- Обособена позиция №3. Дезинфектанти; 
- Обособена позиция №4. Санитарни изделия;  
- Обособена позиция №5. Други; 
- Обособена позиция №6. Почистващи продукти-Враца; 
- Обособена позиция №7. Тоалетна хартия, носни кърпички и хартиени кърпи за 

изтриване на ръце и салфетки за маса-Враца; 
- Обособена позиция №8. Дезинфектанти-Враца; 
- Обособена позиция №9. Други-Враца. 
 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен 

достъп на следния електронен адрес: http://pk.mu-sofia.bg/ - Профил на купувача на 

Медицински университет-София към електронната преписка /досие / на настоящата 

процедура /съответния идентиф. номер в АОП/, намираща се в раздел процедури след 

15.04.2016г., процедури по чл.20, ал.1, т.1.2. – Доставки. 

 

Предмет на поръчката - периодична доставка на хигиенни и други материали,  описани в 

Техническа спецификация - общо по позиции /Приложение № 1а/  от  документацията за 

обществена поръчка. 

Поръчката е разделена на 9 (девет) обособени позиции, с посочени необходимите 

характеристики на артикулите, съгласно Техническа спецификация - общо по позиции                     

/ Приложение №1а/ от документацията за участие.  

 

 

1.Необходими изисквания към  артикулите (стоките), обект на поръчката: 

           1.1.  Оферираните артикули от всички обособени позиции трябва да отговарят напълно 

на изискванията за вид, размер и разфасовка, посочени в Приложение №1а „Техническа 

спецификация - общо по позиции“ от документацията за обществена поръчка.  

           1.2.  Трябва да са произведени съгласно действащите нормативни изисквания за 

качество и международни стандарти. 

http://pk.mu-sofia.bg/
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                        1.3.  Артикулите да бъдат в оригинални опаковки на съответния производител, 

като на етикетите им да бъде отбелязано съставът им и срокът на годност. 

                        1.4.  Всички артикули от обособена позиция   №3 ”Дезинфектанти” и всички 

видове спирт и препаратите за инсекти от обособена позиция №5 ”Други” да имат                   

мин.1 година срок на годност от датата на производство, а към момента на доставка да бъдат 

с остатъчен срок на годност не по-малък от 75% от обявения от производителя за всеки от 

артикулите.  

    *Забележка: Това изискване се отнася за номенклатурите, вкл. и единиците 

към тях, когато има такива, включващи стоки които имат срок на годност. 

 

2.Условия за изпълнение на поръчката: 

 

       2.1. Всички артикули от обособена позиция №3 „Дезинфектанти“ с кодове: 3000-001, 

3000-002, 3000-003, 3000-004, 3000-005, 3000-006, 3000-007, 3000-008, 3000-009, 3000-010, 

3000-011 и 3000-012 – да притежават Информационен лист за безопасност, издаден от 

производителя или еквивалент, заверени с подпис и печат на участника./ разглеждат се за 

съответствие  заедно с техническото предложение на участника/ (отнася се само за 

артикулите от обособена позиция №3 «Дезинфектанти» ) 

 

     При доставка е задължително на съответната опаковка ясно да се чете срока на годност 

на изделията, а ако доставените артикули са част от цяла опаковка, същите да бъдат 

придружени с копие от документ за срок на годност на партидата. 

 

          2.2. Всички артикули от обособена позиция №3 ”Дезинфектанти”, които участника 

предлага  да притежават Разрешение за пускане на пазара на биоциден продукт от 

Министерство на здравеопазването или СЕ марка, заверени с подпис и печат на участника 

/разглеждат за съответствие заедно с техническото предложение на участника/ ( отнася се 

само за обособена позиция №3 «Дезинфектанти») 

 

          2.3. За всички артикули от обособена позиция №3 ”Дезинфектанти” се преставят се и 

указанията за употреба на всеки един артикул (продукт) , като в случаите ,когато текстът на 

указанието е на чужд език , то се представя и в превод на български. 

 

Доставените дезинфектанти /от обособена позиция №3/ да имат широко спектърно 

действие /активно бактерицидно, вирусоцидно, фунгицидно и спорицидно действие. 

Дезинфектантите трябва да са ефективни в ниска концентрация и кратка експозиция. 

 

  

Всички  информационни листове за безопастност на дезинфектантите, СЕ марки, 

Разрешения за пускане на пазара на биоцидни продукти от Министерство на 

здравопзването или друг вид еквиваленти документи – да са отделени с разделители, на 

които да е описано за кой артикул се отнасят /с посочен код/. 

 

  3.Възложителят изисква предоставяне на мостри за следните артикули: 

3.1. Да се представят заедно с офертата мостри в запечатани оригинални опаковки за 

артикул с код:2000-008 хартиено руло за ръце 2бр. в опаковка, декорирани с перфорация; при 

избърсване да не се лепи по ръцете и с висока абсорбираща и почистваща способност; и 

мостра за артикул с код: 2000-007 салфетки-бели, еднопластови, 33Х33 см, състав на 

хартията-целулоза, 60 бр.пакет /по приложен образец/ от обособена позиция №2  „Тоалетна 

хартия, носни кърпички и хартиени кърпи за изтриване на ръце”, поставени в отделен 

плик/кашон с надпис  -Мостри за обособена позиция №2, като задължително се изписва 

името на участника”. Към техническото предложение  се представя опис на представените 

мостри на артикулите, подписан и подпечатан от участника. 
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Възложителят предоставя на разположение на участниците, мостра за артикул с код 

2000-007 /салфетки-бели, еднопластови, 33Х33 см, състав на хартията-целулоза, 60 бр.пакет/ 

от обособена позиция №2 „Тоалетна хартия, носни кърпички и хартиени кърпи за изтриване 

на ръце и салфетки за маса”. 

Изложената мостра е на разположение в стая № 20, етаж 10,  в сградата на НЦОЗА          

( от 10.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.00 ч.) 

 

Забележка: Участниците представят мостра за  артикул с код 2000-007 /салфетки-

бели, еднопластови, 33Х33 см, състав на хартията-целулоза, 60 бр.пакет/, която да отговаря 

на изложената от Възложителя мостра. 

 

            3.2. Да се представят заедно с офертата мостри в  запечатани оригинални опаковки на 

съответния производител  за  всички артикули - от обособена позиция  №3 „Дезинфектанти”, 

с етикети на всяка оригинална опаковка, на които да бъде отбелязано съставът им и срока на 

годност, поставени в отделен кашон с надпис - Мостри за обособена позиция №3, като 

задължително се изписва името на участника”. /В случаите, когато текстът на етикета е на 

чужд език, той се представя и в превод на български /. Към техническото предложение  се 

представя опис на представените мостри на артикулите, подписан и подпечатан от 

участника. 

   

Представените мостри трябва да отговарят на описанието на артикулите, дадено от 

Възложителя и да са в съответствие, съгласно техническата спецификация-общо по позиции 

/Приложение №1а/ от документацията за участие. 

 

Мострите, които представят участниците трябва да бъдат предоставени в запечатани 

оригинални опаковки, поставени в отделен плик /кашон/, по избор на участника с надпис: 

„Мостри към обособена позиция №…………, като задължително се изписва името на 

участника.  

 

Всички мострите ще бъдат тествани от комисията.  

 

Възложителят връща всички мостри, чиято цялост и търговски вид не са нарушени в 

срок до 10 дни от сключване на договор или от прекратяване на процедурата.   

Възложителят задържа мострите на участника, с който е сключен договорът за 

обществена поръчка до приключване на договора. 

 

Невърнати мостри, подлежат на заплащане на представилите ги лица, съгласно 

тяхната стойност, определена по един от начините, описани в чл.76, ал.2, т.1, 2 и 3 от 

ППЗОП. 

 

 

 

Описание и пояснение за мострите – за какво ще бъдат тествани:  
Салфетките с код 2000-007 /бели, еднопластови, 33 Х 33 см, състав на хартията - 

целулоза, 60 бр. пакет/ ще бъдат тествани за незалепване по инструментите след 

стерилизацията им в автоклавите. За всеки пациент се правят индивидуални пакети от 

салфетки, в които се поставят инструментите след стерилизация. Мострите ще бъдат 

тествани и за незалепване по ръцете при подсушаването им след тяхното измиване. 

Възложителят е предоставил на разположение на участниците мостра от тях.  

 

Хартиените рула с код 2000-008 /2 бр. в опаковка; декорирани с перфорация; при 

избърсване да не се лепи по ръцете и с висока абсорбираща и почистваща способност/ трябва 
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да са с висока абсорбираща и почистваща способност, и да не залепват по ръцете. Едно от 

предназначенията им е свързано с учебната работа в Катедра  „Технология на лекарствените 

средства“ – с тях ще се почистват колбите и съдовете от натрупаните мазнини, в резултат на 

занятията, които правят студентите, използвайки различни мазила. Хартиените рула ще се 

използват също и за попиване на ръце, затова  трябва да имат висока абсорбираща 

способност и да не залепват по ръцете. 

 

Всички дезинфектантите не трябва да оказват алергизиращо и дразнещо действие при 

употребата им и да отговарят и да са в съответствие на спецификацията, дадена от 

Възложителя.  

 

                                         

      Места за изпълнение на поръчката и контактни лица: Доставките се извършват до 

звената-крайни получатели с транспорт на Изпълнителя и за сметка на Изпълнителя на 

следните адреси: 

гр. София: 

              1б. За Ректората – бул.”Акад.Ив.Евст.Гешов” № 15 (сградата на НЦОЗА), ет.10, 

стая №19, контактно лице – Радостина Михайлова, тел. 02 91 52 101, електронна поща: 

rmihailova@mu-sofia.bg; 

             2б. За Медицински Факултет /МФ/ – в сградата на СБАЛАГ „Майчин дом”, 

ул.”Здраве” №2, контактно лице -  инж.Николай Томов, тел. 02 91 72 512, мобилен 0884 37 26 

01, електронна поща:ntomov@medfac.mu-sofia.bg; 

            3б. За Фармацевтичен Факултет /ФФ/ –  ул. „Дунав”  № 2, контактно лице – 

Петранка Михайлова, тел. 02 92 36 608 , мобилен 0882 643 218. 

 

4б. За Факултет по дентална медицина /ФДМ/ – ул.”Г.Софийски” № 1, контактно 

лице – Симеон Симеонов, тел. – 02 952 59 94, мобилен 0882 886 167; и Анета Симеонова, 

мобилен 0886 866 278; 

 

            5б. За Факултет по Обществено Здраве /ФОЗ/ – ул.”Бяло море” № 8 – контактно 

лице – Станиела Петрова –  тел. 02 94 32 579 

 

           6б. За Департамент по Езиково Обучение / ДЕОС/ – ул.”Г.Софийски” № 1- 

контактно лице – Антоанета Попова, тел. 02 92 30 279 и 02 92 30 860, мобилен 0888 78 08 38; 

 

           7б. За Медицински Колеж - София - ул.„Й.Филаретова” № 3, контактно лице – 

Владимир Гюзелев, тел. 02 91 54 651; 

 

           8б. За Централна Медицинска Библиотека /ЦМБ/ – ул. „Г.Софийски” № 1, 

контактно лице – Симона Меламед , тел. 02 952 59 20,  мобилен 0889 788 320; 

 

           9б. За Развойна Техническа База /РТБ/ – ул. „Г.Софийски” № 1, контактно лице - 

Иванка Рачева, тел. 02/952 30 15, мобилен 0888 44 33 46. 

 

          10б. За Студентски общежития и столове и социално - битово обслужване на 

студентите (СОССБОС)  – “Студентски град“, бл.56Б, контактно лице – Катя Божилова,    

тел. 02 862 90 15, електронна поща:sossbos@abv.bg; 
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гр.Враца 

           11б. За Комплекс за образование Медицински университет-София, филиал 

„проф.Иван Митев“ – гр. Враца – ж.к.“ Източна проишлена зона“, бул.“Втори юни“ №179, 

контактно лице – Соня Христова, тел.092 65 29 08, мобилен 0878 65 03 90 

 

Срок за изпълнение на поръчката: 

 

       Доставките ще се извършват периодично по тримесечия, съгласно Разписание на 

доставките по звена /Приложения от № 1б до № 11б/ през 2019-2021г.  

Доставките ще се извършват до складовите помещения на съответните звена на 

Медицински университет-София до 15-то число на първия месец от съответното тримесечие 

през  2020-2021г.  

Артикулите за четвъртото тримесечие на 2019г. ще се доставят до съответните звена до                  

15 календарни дни от  сключване на договора. 

 Разписанието  на доставките  по отделните звена е посочено в  Приложения /от № 1б до               

№ 11б/ от документацията за участие. 

 

Прогнозна стойност: 

 

Прогнозната стойност на настоящата  поръчка е в размер на 196 371,65 лв. без ДДС, 

разпределена по обособени позиции както следва:  

Обособена позиция №1 е  54 879,36 лв.без ДДС; 

Обособена позиция №2 е  64 201,85 лв.без ДДС; 

Обособена позиция №3 е  54 289,90 лв.без ДДС; 

Обособена позиция №4 е  10 061,27 лв.без ДДС; 

Обособена позиция №5 е  10 940,97 лв.без ДДС; 

Обособена позиция №6 е       471,90 лв.без ДДС; 

Обособена позиция №7 е       971,90 лв.без ДДС; 

Обособена позиция №8 е       427,50 лв.без ДДС; 

Обособена позиция №9 е       127,00 лв.без ДДС; 

 

 

 Условия за плащане: 

      Плащането се извършва съответното звено - краен получател по банков път, съгласно 

офертната цена по сметката на Изпълнителя  не по-късно от 20 календарни дни след 

доставката на артикулите за съответното тримесечие и след представяне от Изпълнителя на: 

- оригинална фактура, издадена на името и с данните на съответното звено краен 

получател  

           -  двустранно подписан приемо-предавателен протокол, в който за всеки артикул са 

посочени вид и количество по обособени позиции  № 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8 и 9. Приемателно-

предавателния протокол трябва да е подписан между звеното-краен получател и Изпълнителя, 

удостоверяващ получаването на артикулите. В случай, че протоколите не съдържат 

посочените характеристики на доставените артикули, доставките няма да бъдат заплащани до 

отстраняване на пропуските в приемо-предавателните протоколи.  
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При доставка е задължително на съответната опаковка ясно да се чете срока на годност 

на изделията, а ако доставените артикули са част от цяла опаковка, същите да бъдат 

придружени с копие от документ за срок на годност на партидата. 

 

 Договорените артикули се доставят по всички звена до складове или помещения 

посочени от съответните контактни лица. 

 

 

Подизпълнители: 

 

Участниците посочват в офертата си подизпълнителите (ако предвиждат такива) и 

дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този 

случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.  

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и 

дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване 

от процедурата. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на 

условията по   чл. 66, ал.2 от ЗОП. 

 

Условия за плащане на подизпълнители: 

Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението може 

да бъде предадено като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят 

заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. В тези случаи, разплащането става 

по реда предвиден в настоящия договор за Изпълнителя. 

Разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до 

възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в             

15-дневен срок от получаването му.  Към искането Изпълнителят предоставя становище, от 

което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

Възложителят има право да откаже плащане когато искането за плащане е оспорено, до 

момента на отстраняване на причината за отказа. 

. 

 

Правно основание и мотиви за избрания вид процедура: 

Настоящата процедура се възлага на основание чл. 18, ал. 1, т.1 от ЗОП, във връзка с  

чл. 73 ал.1 от ЗОП. 

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта, 

определена на основание на избрания критерий за възлагане „най-ниска цена“, съгласно 

чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП. 

В Техническите спецификации  не се съдържат изисквания, насочващи към определен 

производител или доставчик, нито търговска марка, патент или произход, характеризиращи 

артикулите.  

Условия за отваряне на офертите 

 Офертите на участниците ще бъдат отворени в деня и часа определени в обявлението 

за обществената поръчка, в Ректората на Медицински университет – София, гр. София, 

бул.”Акад.Ив.Евст.Гешов” № 15 (сградата на НЦОЗА), етаж 12, зала №6 от комисия, 

назначена от Възложителя. Отварянето на офертите е публично и на него могат да 

присъстват участниците, техни упълномощени представители и представители на средствата 

за масово осведомяване. При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите,  

участниците се уведомяват, чрез профила на купувача съгласно чл.53 от ППЗОП. 


